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Na região Centro-Oeste do Brasil, a cultura do feijão-caupi é semeada em ambientes com 

diferentes condições edafoclimáticas. Devido a existência de interação entre genótipos e 

ambientes, a seleção de cultivares com alta produtividade, estabilidade e adaptabilidade é 

importante para a sustentabilidade da cultura do feijão-caupi nesta região. Este trabalho foi 

realizado com o objetivo de selecionar linhagens de feijão-caupi de porte semiprostrado 

produtivas e com adaptabilidade e estabilidade na região Centro-Oeste do Brasil. Foram 

avaliados 20 genótipos de feijão-caupi de porte semiprostrado, sendo 16 linhagens e quatro 

cultivares, em oito ambientes na Região Centro-Oeste do Brasil, no período de 2013 a 2015. 

Os experimentos foram conduzidos em condições de sequeiro em delineamento de blocos 

completos casualizados, com quatro repetições. A adaptabilidade e a estabilidade produtiva 

dos genótipos foram avaliadas via procedimento REML/BLUP. Os genótipos apresentaram 

comportamento diferenciado nos ambientes utilizados, sendo que a produtividade variou de 

382 kg ha-1 (Nova Ubiratã-MT, 2013) a 1.556 kg ha-1 (Primavera do Leste-MT, 2014) e a 

média geral foi de 998 kg ha-1. De acordo com as estimativas da média harmônica da 

performance relativa dos valores genotípicos, a linhagem MNC04-768F-21(G1) foi a que 

apresentou simultaneamente alta produtividade, estabilidade e adaptabilidade às condições 

edafoclimáticas da região Centro-Oeste do Brasil. 
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